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W ramach cyklu „Salon Literacki w Księgarni Smak Słowa” 

udało nam się zrealizować następujące spotkania: 

1. 19.09.2020  Salon Literacki Smaku Słowa: Grzebałkowska. Osobiste życie reporterki 

Wybitna polska reporterka Magdalena Grzebałkowska została przepytana przez Annę  

Świtajską na okoliczność pracy reporterki, jej zwyczajów i praktyk pisarskich. Omówione 

zostały wszystkie książki autorki. Szczególne cennym była opowieść o aktualnej pracy, pracy 

nad olbrzymim zbiorem reportaży „Dzieci wojny”. Spotkanie odbyło się w księgarni 

stacjonarnie. Udział czytelników, ze względu na reżim sanitarny 20 osób. Zapis ze spotkania 

online umieszczony na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/646390406074619/  (orientacyjny 

zasięg transmisji 1193 osoby)       
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2. 03.10.2020 Salon Literacki Smaku Słowa: Co nowego w Berlinie? Rozmowa o nowej 

książce Magdaleny Parys  

Księgarnię Smak Słowa odwiedziła Magdalena Parys autorka popularnych książek  

sensacyjnych i thrillerów, prowadzącą spotkanie była Magdalena Grzebałkowska. Zapowiedź 

spotkania cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem co związane było z premierą książki 

„Magik”, niestety termin spotkania natrafił na szczyt obostrzeń antypandemicznych. 

Spotkanie odbyło się online bez udziału publiczności, transmisja w social mediach. Zapis ze 

spotkania online umieszczony na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/386385265858070/ (orientacyjny 

zasięg transmisji 4003 osoby)       
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3. 15.10.2020 Salon Literacki Smaku Słowa: Związek w obiektywie Zośki Papużanki.  

Gościem kolejnego spotkania w ramach cyklu była autorka powieści Zośka Papużanka 

autorka, wielokrotnie nagradzana za swoja twórczość. Prowadzącą spotkanie była Magdalena 

Grzebałkowska. Tematem rozmowy była twórczość autorki, a zwłaszcza jej ostatnia książka 

„Przez”, wydana w 2020 r. Spotkanie odbyło się w księgarni, z niewielkim udziałem 

czytelników (reżim sanitarny 7 osób). Zapis ze spotkania online umieszczony na stronie FB 

księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/376019533816737/ (orientacyjny 

zasięg transmisji 6218 osoby)       
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4. 17.11.2020 Salon Literacki Smaku Słowa: Czy kulturze jidysz udało się przechytrzyć 

historię?  

Spotkanie online – transmisja ze spotkania internetowego z autorem książki Aaronem 

Lanskim "Przechytrzyć historię". Spotkanie poprowadził Łukasz Wojtusik, zapewnione było 

tłumaczenie konsekutywne przez Agnieszkę Nowak-Młynikowską tłumaczkę książki. Było to 

jedyne spotkanie z autorem, które nie odbyło się w księgarni, przeprowadzona została 

transmisja zza oceanu, z gabinetu autora. Bardzo ciekawe spotkanie z bardzo dużym 

udziałem publiczności, w postaci komentarzy pod postem z transmisją i dużą liczbą pytań do 

autora.  Spotkanie online. Zapis ze spotkania online umieszczony na stronie FB księgarni Smak 

Słowa: 

https://www.facebook.com/events/787927258726897?acontext=%7B%22event_action_hist

ory%22%3A[]%7D  (orientacyjny zasięg transmisji 20165 osób)       
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5. 28.11.2020  Salon Literacki Smaku Słowa: Jak reporterka z reporterką.  

Spotkanie autorskie prezentujące prace reporterskie Doroty Karaś, autorki miedzy innymi 

takich książek jak: Anna Walentynowicz, Cybulski. O Zbyszku Cybulskim. Spotkanie w 

księgarni bez udziału publiczności poprowadziła reporterka Magdalena Grzebałkowska. 

Spotkanie online. Zapis ze spotkania online umieszczony na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/677507222964911/ (orientacyjny 

zasięg transmisji 20165 osób)       
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6. 03.12.2020 Salon Literacki Smaku Słowa: Trójmiejscy autorzy i ilustratorzy w Księgarni 

Smak Słowa. 

Wyjątkowe wydarzenie w naszej księgarni. Odwiedzili nas trójmiejscy ilustratorzy i autorzy 

książek dla dzieci i młodzieży: Roksana Jędrzejewska-Wróbel autorka, Elżbieta Pałasz autorka, 

Agnieszka Żelewska ilustratorka, Joanna Jung ilustratorka, Adam Pękalski ilustrator, Grażyna 

Rigall ilustratorka i zaprezentowali swoje ostatnie prace. Wydarzenie miało tylko charakter 

online. Transmisja na żywo z księgarni. Nasi goście podpisali swoje prace, które w okresie 

przedświątecznym były prezentowane na kiermaszu w księgarni. Spotkanie online. Zapis ze 

spotkania online umieszczony na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/278166110336860/ (orientacyjny 

zasięg transmisji 2946 osób)       
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7. 04.12.2020 Salon Literacki Smaku Słowa: Hirschfeldowie. Zrozumieć krew.  

Autorka biografii, krytyczka Urszula Glensk w trakcie kolejnego spotkania z cyklu Salon 

Literacki zaprezentowała swoją najnowszą książkę „Hirschfeldowie. Zrozumieć krew”. 

Wiesław Łukaszewski prowadzący spotkanie wspólnie z naszym gościem przeanalizowali 

historię jednych z najważniejszych postaci dla polskiej nauki, małżeństwa o wyjątkowych 

osiągnięciach, którzy pracowali w Polsce zarówno przed, jak i po II wojnie świtowej. 

Spotkanie odbyło się w księgarni, z niewielkim udziałem czytelników (reżim sanitarny 5 osób). 

Zapis ze spotkania online umieszczony został na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/291581455597436/ (orientacyjny 

zasięg transmisji 1890 osoby)       
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8. 16.12.2020 Salon Literacki Smaku Słowa: Moje sowy. 

Autor dwóch książek o ptakach Jacek Karczewski („Jej Wysokość Gęś” i „Noc sów”) w trakcie 

spotkania prowadzonego przez księgarza Szymona Świtajskiego opowiedział o prawie 

wszystkich zwyczajach sów, tych nocnych i dziennych. Wśród pytań zadawanych przez 

prowadzącego znalazło się też kilkanaście pytań zadanych przez internautów, było to jedno z 

najbardziej interaktywnych spotkań online w naszej księgarni. Spotkanie w trybie online. 

Zapis ze spotkania online umieszczony na stronie FB księgarni Smak Słowa: 

https://www.facebook.com/ksiegarniasmakslowa/videos/147547857151784/ (orientacyjny 

zasięg transmisji 2164 osób)       
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